
Memorandum 
 

Datum : 12 december 2008 

Aan : De leden van provinciale staten van Utrecht 

Van : Gedeputeerde staten, namens hen gedeputeerde Haak Tel.: 2867 

Onderwerp : Toelichting bij stoplichtrapportage Samenwerkingsagenda 2008 deel 2 

Geachte Statenleden, 
 
Eind november 2008 heeft u de tweede rapportage over de voortgang van de Samenwerkingsagenda 
2008 ontvangen. De voortgang wordt met behulp van de kleuren goud, groen, oranje en rood 
weergegeven. Deze kleuren geven de status van de projecten op dat moment weer. Graag lichten wij 
een aantal aspecten van de rapportage nader toe. De legenda van de kleuren treft u ter informatie als 
bijlage aan.  
 
Opgeschoonde stoplichtrapportage 
Op 2 juni 2008 hebben wij u de eerste stoplichtrapportage aangeboden. In deze rapportage is een slag 
gemaakt van procesafspraken, die staat beschreven in het boek ‘Samenwerkingsagenda 2008’ van 12 
februari 2008, naar resultaatafspraken. Deze uitwerking van de procesafspraken is samen met de 
gemeenten gemaakt. De resultaatafspraken maakten het monitoren van de voortgang middels een 
kleurcodering mogelijk. Deze codering geeft een beeld van de stand van zaken van dat moment.  
Een aantal afspraken heeft in juni de code rood gekregen en is in overleg met de gemeenten van de 
agenda afgevoerd. Een aantal afspraken was reeds gerealiseerd (code goud).  
In de tweede stoplichtrapportage die u eind november 2008 van ons ontving, is de afsprakenlijst 
opgeschoond tot de afspraken die nog in uitwerking of uitvoering zijn. De rode en gouden afspraken 
uit de rapportage van mei 2008 vindt u derhalve niet meer terug op in de rapportage die nu voor u ligt.  
 
Code groen voor projecten fonds Stedelijk bouwen en wonen 
In de tweede stoplichtrapportage hebben de projecten die zijn ingediend voor het fonds Stedelijk 
Bouwen en Wonen (FSBW) de code groen gekregen. De reden daarvoor is dat de aanvragen nog in 
procedure zijn voor het fonds, waarvoor u in juni 2008 de kaders heeft vastgesteld. De eerste tranche is 
in het najaar van 2008 afgerond. Daarbij is het fonds overvraagd waardoor niet alle aanvragen (geheel) 
gehonoreerd konden worden. De niet of gedeeltelijk gehonoreerde projecten kunnen opnieuw worden 
ingediend voor de tweede tranche. 
 
Het betreft de volgende projecten:  
AME07 Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone 
AME13 Amersfoort Vernieuwt: Complexe complexen 
AME14 Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek-Zuid 
BNK03 Verplaatsing bedrijf 
DBIL01 Bilthoven Centrum 
HOU03 Kantoorlocaties omzetten naar (jongeren)woningen 
HOU08 Herontwikkeling en intensivering in jonge groeikern: locatie De Slinger 
IJS01 Floriadelaan 
IJS03 Koningshof Schuttersgracht 
IJS04 Oranje Nassaukades 
ZEI11 Woonwagenkamp Beukbergen 
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Bijlage: Legenda: 
 

Kleur Betekenis 

Goud Deze afspraak is voltooid 

Groen 

Gemeente en provincie hebben gezamenlijk besloten dat deze afspraken 
binnen de door PS vastgestelde kaders kunnen worden uitgevoerd. 
Hieronder vallen ook de afspraken die een aanvraag kunnen doen bij een 
van de vastgestelde subsidieregelingen of fondsen. Deze aanvragen worden 
alleen gehonoreerd als ze voldoen aan de toetsingcriteria en als er 
voldoende middelen aanwezig zijn in de desbetreffende subsidieregeling of 
fonds. 

Oranje 

Deze afspraken willen de gemeenteen provincie graag uitvoeren, maar 
binnen de door PS vastgestelde kaders zijn er geen middelen beschikbaar. 
Voorjaar 2009 wordt duidelijk of deze afspraken alsnog kunnen worden 
uitgevoerd 

Rood Gemeente en provincie hebben gezamenlijk besloten deze afspraak alsnog 
niet uit te voeren. 


